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1. Ce îl roagă Annemarie Johansen pe tatăl ei? (1 punct)  

a) să îi repare ceasul lui Ellen Rosen; b) să îi repare lănţişorul lui Ellen; 

c) să îi repare un pat; d) să îi repare un scaun. 

2. Cum arăta Ellen, comparativ cu Annemarie? (1 punct) 

a) suplă şi înaltă; b) scundă şi durdulie; c) suplă, dar cu picioare groase; d) slabă şi înaltă. 

3. De când nu se mai găsea cafea în Copenhaga? (1 punct) 

a) de ieri; b) de trei luni; c) de când veniseră naziştii; d) de patru ani. 

4. Ce sfat le dă celor două fete, Ellen şi Annemarie,  doamna Rosen, după ce acestea fuseseră 

oprite pe stradă de nazişti, pentru că alergau? (1 punct) 

a) să poarte peruci; b) să se uite mai des în spate; c) să iasă cât mai mult în evidenţă; d) să nu iasă 

deloc în evidenţă, să se amestece în mulţime. 

5. Ce scriitor arhicunoscut danez este menţionat în carte? (1 punct) 

a) Charles Perrault; b) Charles Dickens; c) H. Ch. Andersen; d) W. Shakespeare.  

6. Ce interdicţie aveau oamenii din oraş referitoare la ora 20? (1 punct) 

a) nimeni nu avea voie să iasă din casă;b) nimeni nu avea voie să deschidă ferestrele; c) trebuia 

să stingă lumina; d) trebuia să petreacă timp cu familia. 

7.  Ce opinie are Annemarie faţă de evreii din Copenhaga? (1 punct) 

a) trebuie să îi extermine naziştii; b) toată Danemarca trebuie să fie garda de corp a evreilor; c) 

trebuia să îi alerge; d) trebuia să îi chinuie. 

8. Ce le anunţă mama pe fetele din familia Johansen? (1 punct) 

 



a)că Ellen este grav bolnavă; b) că Ellen va pleca la Londra; c) că Ellen va petrece noaptea cu 

ele; d) că vor pleca în excursie; 

9.Cine îi ajută pe domnul şi doamna Johansen să se ascundă şi să să se reunească cu Ellen în casa 

unchiului fetelor Johansen? (1 punct)  

a) doamna Johansen; b) rabinul; c) domnul Johansen;d) Peter, fostul logodnic al lui Lise 

Johansen. 

 

NOTĂ! 

Fiecare item are un singur răspuns corect care valorează un punct. Se adaugă un punct din oficiu. 

 


